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Az utca, ahol a taxiból kiszállt, nem messze feküdt a nagy központi
pályaudvartól,amelynek közelségéről tompa rnorajlás árulkodott. Wilfred
hatalmas, sötét és csöndes házak mentén haladt előre néhány lépésnyit.
majd egy szélesebb utcába tért be.: ahol egy csomó nyomorúságosan öl
tözött ember várakozott némán a templom előtt, A Ferencesek kolostora
volt ez, ahol minden este enni adtak a szegényeknek. Az emberek leg
nagyobbrészt zsebredugott kézzel álltak ott, és halkan beszélgettek, mi
alatt a sor, végtelen lassúsággal, egy-egy lépésnyit előre haladt. Egyikük
sem lépett a templomba, amelynek ajtaja félig nyitva volt. Odább igye
keztek, a hosszú épület felé, amelynek ormát kereszt díszítette. Két lép
csőn át tűntek el a házban s ha egy kicsit várt az ember, megint meglát
hatta őket, amint egymásután, egy másik, távolabbi ajtón át kijönnek.

Wilfred átvágott a szegények sorfalán és fölment a templomba ve
zető lépcsőn. Pillantasok kisérték útjában, érezte, hogy tetőtől talpig vé
gigmustrálják sa pillantások nem voltak jóindulatúak. O legalább is így
gondolta, mert már reggel óta az volt az érzése, hogy mindenki gazdag
nak nézi és azt is sejti, hogy jelentös összeget hord magánál. Csupán egyet
len villanykörte világított a tágas, boltozatos templomban, ahol menedékre
lelt. A boltozat embernagyságnál alig magasabb tömör oszlopokra támasz
kodott. A hosszú fekete padokban néhány fejkendős asszony imádkozott
csöndesen. Az oltár előtt az apró kis vörös lámpa úgy világított a szentély
félhomályában, mint a szikra sa levegőben a tömjén és a viasz kissé
unalmas szaga terjengett,

A fiatalember a szenteltviztartóba rnerítette ujja hegyét és keresztet
vetett. Egy pillanatig az oltárt nézte,aztánaza.sszonyok körvonalait.
Egyetlen hang nem szűrődőtt át ezeken a falakon, amelyek közt mintha
megállt volna az idő. Gépiesen térdelt le a templom egyik sarkában, de
nem tudott imádkozni. "Hogyan fogjak hozzá ?" - tűnődött.

Határozott szándékkal jött ebbe a városnegyedbe és ebbe a temp
lomba, amelyet jól ismert. A templom Szent Ferenc nevét viselte és akár
csak Szent Ferenc, ő is szét akarta osztani minden vagyonát a szegények
között. A vagyona az a pénz volt, amelyet eddig bankban tartott. Nos, a
szegények itt álltak a templom előtt, de megfélemlítették és nem tudta,
hogyan szóljon hozzájuk. Ha már egyszer ez a szeszélyes gondolata tá
madt,a legegyszerűbb lett volna, ha rábízzaa pénzt egy szerzetesre; aki
aztán valamelyik jótékonysági szervhez továbbítaná - de érezte, hogy
ez nem lenne ugyanaz. Megint csak a bank íntézne mindent. Egyszerű

pénzügyi műveletté válnék az egész és ő nem Iáthatná meg Isten moso
lyát, amint a szegények szemében tükröződik. Ha tudnák, bizonyára bo
londnak 'tartanák. Csak őrült, vagy részeg lehet,aki ötven szegénynek:
bankókat kezd osztogatni az utcán. A felebaráti szevetetet nem így kell
gyakorolni. Régebben talán, a barbár ősidőkben, lehetett igy is. Manap
ság azonban már mínden meg van szervezve. Úgy juttatunk a szegények
nek, hogy nem is látjuk őket. S így nem érhet bennünket az a kelle
metlenség, hogy szemtől-szembekerülünk velük.

Hatalmas sóhajjal, amelyet idejekorán visszafojtott, a kezébe temet
te arcát. Ha a szegények szemében Istent akarjuk meglátni, akkor nem
szabad félni a szegényektől. és Istentől sem. Szerencsétlenségére ő félt..
Az elmúlt éjszaka óta reszketett, nem a testében, hanem egész valójában,
mert lelke mélyén egy egyszerű kijelentő mondat öltött formát egyre ha
tározottabban, egyetlen szóból állt csupán a mondat s olyan volt, mintha
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egy vékony, de mégis fülsiketítő hang ismételgetné szabályos időközök

ben: "Elvesztél". Valahányszor a hangot hallotta, mindig tagadólag ráz
ta a fejét s azt mondta: "Nem." De a hang nem akart elnémulni.

Három lépésnyire tőle széles, sötétszínű fából faragott gyóntatószék
állott, súlyos fekete függönyökkel. Wilfred régtől fogva ismerte az ilyen
fajta gyóntatószékeket ! Ha félre is húzzuk a fekete függönyt, az újra
bezárul mögöttünk és tetőtől-talpig eltakarja az embert; sötét éjszaka
borul a belépőre, nem láthat semmit, és ebben a rnély sötétségben csak
két, vakként tapogatózó hang hallatszik, a pap és a gyónó hangja.

"Ma este nincs hozzá erőm", gondolta. "lts különben sincs itt senki.
De holnap, holnap reggel." Egyszerre eszébe jutott első gyónása, a zavar,
a szívdobogás s aztán a hirtelen öröm, amely a föloldozás pillanatában
szakadt rá. Akkoriban semmi különős gyónnivalója sem volt - de most.
Elképzelte a súlyos fekete leplet - maga körül s mintegy önmaga fölött
-, amely elhatárolja őt a világtól és a megvesztegethetetlen lelkíismeret
nek szelgáltatja ki. Mélyre kellett ásnía emlékezetében, hogy míndent an
nak a belső, különös világosságnak fényébe emeljen, amelyben az emberi
boldogság oly gyakran látszik bűnös gonoszságnak.

lts újra ott látta magát a folyóparton Phoebével, a tavaszi éjszaka
telített édességében. A föld minden áromája ott illatozott az asszony ha
jában, a karjában tartotta őt, és ennek a percnek az emléke gyöngédség
gel töltötte el a szivét. Veríték gyöngyözött a homlokán és oly erővel szo
rította össze összekulcsolt ujjait, hogy megroppantak a osontjai. "Nem
tudok ..." suttogta, "nem tudok nélküle élni". "Nem tudsz," felelte a
hang józanul, "és éppen ezért vagy elveszve."

Fölállt és halkan az imádkozó asszonyok egyikéhez közeledett, rnint
ha 8JI1nak áhítatából, annak bizalmából akart volna elragadni egy keve
set. Holnap reggel ...

Az oltárra emelte szemét e úgy mondta gondolatban: "Megígérem
neked." Letérdepel a szőrnyűséges fekete függöny mögött és mindent meg
vall. Hallja majd a saját elfulladó hangját,ahogy szakadozottan elmeséli
viszonyát Phoebével, attól a pillanattól, amikor először látta, egészen ad
dig, amíg magához ölelte őta fák alatt. Ennyi lett volna az egész? Nem.
Hátra volt még a többi, a tisztátalanság, atalálkozások, a gyönyörűség

rögeszméje,az a szakadatlan és mindent betöltő vágy, hogy egy emberi
lényt birtokoljon. S nem volt-e valami még ezen felül is ? A padban ülve
mélyen előregörnyedt - homloka színte a térdét érintette -, igy töp
rengett. És ekkor hirtelen Max jutott eszébe. Felebaráti szeretetből aztán
igazán gyöngén vizsgázott ezzel a ezerencsétlen bolonddal szemben, "Hara
gat tápláltam ellene szívemben", mondta magában, mintha már egy má
sik emberhez beszélne. "Bizony rosszul vizsgáztam ..." Tétovázott kissé:
"Rosszul vízsgáztam szeretetből." Azt akarta mondani: felebaráti szere
tetből,de úgy érezte, túlságosan erőtlen az a szó, Nem felebaráti szeretetre
vágynak az emberek.

,Szeretetből vizsgáztam rosszul", suttogta halkan tenyerének üregébe.
Ez a mondat tolu1t a szájára, szinte nyomatékkal buggyant ki, de

így elsusogva úgy érezte, nevetséges, majdnem visszataszító, hiszen vé
gül is Maxról van szó. S ezt sohasem mondhatja meg a fekete függöny
mögött.

Es Phoebéről sem tudna mondaní semmit, nem tudná néhány csupasz,
szegényes szóban föloldani szerelmének esztelen ferróságát. a dallal te
litett éjszakát, az önmagát átadó asszonyi testet s a hajába, a nyakába
suttogott szavakat, Igen; átadta magát az asszony, kiszolgáltatta magát
neki, és a karjában volt. Újra átélt most mindent, osak a szemét kellett
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behúnynia s az arcát a k:étnagy kezével ieltakarnia, Azt hihették róla,
hogy imádkozik. De nem imádkozott, ott volt a folyóparton és az első

szerelern mámorával szeretett egy asszonyt. Azt mondta Phoebe: "Ne
menjünk még vissza ... sohase tér vissza ez a pillaillat ..."

Sokáig ült így görnyedten, haja kúszáltan lógott a homlokába, olyan
mélyen hajolt előre, hogy lüktetni kezdtek a nyak ütőereí. Szédülés fogta
el, majdhogy ki nem esett a padból. Föl kellett egyenesednie. Három sor
ral előtte, mozdulatlanul ültek' helyükön caz -ímádkozó asszonyok. Körül
pillantott, mint aki álomból riad föl. Az oszlopok, a szentképek, az oltár,
a bíborfényű mécses, semmi sem mozdult, megingathatatlanul tartottak ki
a hitben. Hitet árasztott körülötte mínden, Csak benne tombolt a lázadás.

Felvetődött a kérdés benne: mit keres itt és mit csinál. Egy órája
sincs még, hogy mínt az őrült üvöltözött a kis elhagyatott utcában, a sze
relemtől üvöltött, és most itt van ebben a templomban, együtt ezekkel
az asszonyokkal, akik az oltárra néznek, az egyik itt, a másik ott; ketten
odaát. Mit jelentsen ez? Azért jött ide, hogy szétossza vagyonát a sze
gények közOtt. De hogyan? Úgy, mint SZJeIlt Ferenc. Hogyan jutott ez
eszébe'? Egyszer elmondták neki Szent Ferenc történetét és ő ostoba fő

vel most utánozni akarná ezt a szentet, Dehát a mai világban nincsenek
már szentek, nincsenek olyan szentek, mínt Assisi Szent Ferenc, különben
beszélnének róluk. Azonkivül rnennyi mindent akart összevásárolni, egy
rádiót, olyat, amílyen Maxnak van, egy öltönyt, egész csomó öltönyt és
nyakkendóket. E1egánsakart lenni. É'.s aztán szobát is keresne, egy kis
saját lakosztályt, kilátással egy kicsinyke kertre, amelyet fák sorfala sze
gélyez. Ott találkezhatna Phoebével. Ebben a pillanatban eszébe jutott
Phoebe levelének egyik: mondata: "Max azt mondta: aki megrendítené őt

hitében, az megsemmisítené őt." Hirtelen mozdulattal térdre rogyott és a
Miatyánkot akarta imádkozni, de egyetlen hang sem jött ki a torkán.
Félig nyílt szája mintha meggémberedett volna; IS nyelve mozdulatlanul
tapadt inyéhez. Ekkor előhúzta ,a rózsafűzért a zsebéből, keresztet vetett
a kicsinyke feszülettel. majd megcsókolta. De többre nem tellett az ere
jéből. "Izgatott vagyok", - gondolta - "és elvesztél ..." fűzte hozzá
színte gyöngéden a hang. Willred vállat vont és térdhajtás után kifelé
indult. Már éppen ki akarta nyitni az ajtót, de hirtelen megállt. "Talán
most lépern át utoljára egy templom küszöbét", gondolta. Ez azt jelenti,
hogy most mindentőlmegszabadul. ami szerelmének útjábaá11hatna. Sok
ilyen történetet hallott már. Hogy valaki egy asszony, egy mindent el
sodró szenvedély miatt elvesztette a hitét. De vele ez nem történhet meg.
Futhatna ő úgyis a lányokhoz, hogy sohase kelljen neki kétszer ugyanaz,
lelkiismeretétől űzetve egy. napon mégis paphoz folyamodnék. Epp úgy
számított a lelkiismeretére, mint a papra. Amit a papok nem bírnak el
viselni, az a szerelmi viszony, különösen a házasságtörés. O pedig éppen
abban él e pillanatban is. Elveszítenéa hitét, mint annyi más ernber el
veszítette. Ez az ára a dolognak. "Dehát ez lehetetlen" biztatta magát.
"Éppúgy hiszek, mint azelőtt." És eszébe jutott az az előadás, amit teg
nap annak a hülye Tommynak tartott. Mint Tommy, ő is ag ... agnosz .. ,
lenne - nem jutott eszébe a lehetetlen szó, amely olyas valamit jelent,
hogy az ember egyáltalán nem jár többé misére..,JÓl tudod, mit jeleitt
az, Tommykám, elválasztva lenni Istentől: az a pokol ..." Volt mersze,
hogy ezt mondja.

. "Istenem", fohászkodott magában, "maradj !" De mit jelentsen ez?
Halk hangon próbálgatta a szavakat: "Maradj velem mindvégig!" Ez ,a
mondat megnyugtatta egy kissé. Visszafordult és a ládához lépett,amely
nek rekeszeiben nagyság' szerint rendezve feküdtek a gyertyák. Mel.1ettJe
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persely állott. Wilfred egy ezüstpénzt dobott a perselybe, kiválasztotta a
gyertyát, amelyik a legjobban tetszett neki, és szinte ünnepélyes mozdu
lattal vitte maga előtt fél kézzel, aztán meggyujtotta a kanóoot és a gyer
tyát a Szűzanya szobra előtt az egyik vasgyertyatartóba tűzte. A láng
tétovázott egy kissé, de aztán egyenletesen égni kezdett, együtt világitott
a többi gyertyával, amelyek izzó csokorként lebegtek a festett gipsz
szobor lábánál. Wilfred egy ideig a saját gyertyáját nézte, azután a ró
zsásfehér arcra pillantott, amely az oltár magasságában mosolygott, és
elmotyogta az első két szót, abból az imából, amelyet a legnehezebb órák
ra tartogatott: "Emlék~ meg ..." Aztán térdet hajtott, keresztet "Ye-
tett és kiment.

MielŐtt a templomot elhagyta volna, összegyűrte kalapját és a zse
bébe dugta, aztán föltűrte a kabátja hajtókáját. Szétbotzolta a haját is;

.zsebredugott kézzel ment le a lépcsőn, és odaállt a kint várakozó sor v~
gére. Néhány pillanatig némán mindenki őt bámulta és ő a főldre sütötte
szemét. "Ha majd megszokták, hogy itt vagyok, .akkor megszőlítom őket",

gondolta. "Rájuk mooolygok." A mosoly volt legbíztosabb fegyvere, EEt
már megtanulta, de most még nem mert vele próbálkozni.

A hozzá legközelebb álló férfi hatvanéves lehetett és kellemetlen
szaga volt. Zömök, szélesvállú alakján rongyos felöltő feszült. Tekinfe...
tére, amellyel Wilfred felé fordult, mintha SZlmnel rajzolták volna fel a
ravaszság, a bízálmatlanság és mindenek előtt a szomorúság ráncait; ar
cát, egészen a duzzadt szemhéjakíg, szűrke szőrszálak borították.
~ Te mit akarsz itt? - kérdezte.
- Arra várok, amire mag,a.
- Az lehet, de .én éhes vagyok.
Wilfred mcsolyogni próbált.
- És honnan tudja, hogy én nem ?
-Te?!
Az öreg könyökével oldalba bakte szomszédját, aki most szintén

szemügyre vette Wilfredet. Magas férfi volt és még fiatal, hosszúkás,
csontos arca ormótlan sapka alól meredtelő, szürke szeme mintha zsa
Iugáter résén át leskelődnék ki a világba. Száját szinte meg se mozdítva
szólt oda Wilfrednek:

- Akik úgy vannak öltözve, mint te, máshova járnak enni.
--"- Elvesztettem az állásomat - felelte Wilfred és elvörösödött,
-Mit csináltál?
- Ez az én dolgom.
Az öreg kissé közelebb húzódott Wilfredhez s úgy mormogta:
- A rendőrséggel gyűlt meg a bajod ?
- Talán - mondta Wilired és füléig piI'06 lett, mert nem tudott

hazudni.
- Az más... dörmögte árnyalatnyi nagyr:abeosüléssel a hangjában

az öreg.
Mosolyra húzódott a szája, Aztán halk hangon néhány szót váltott

az előtteállóval. Most egy harmadik ember is megfordult, gúnyos elísme
.réssel halkan füttyentett egyet és tetőtől talpig végigmérte Wilfredet.
Dörzsölt arckifejezés ült ki fakó kis ábrázatára és vékony hangon, ami
olyan volt, mint a késpenge. megjegyezte:

- Szerétnék ott lenni, amikor a csuhás meglát téged. Azt hiszi majd,
hogy látomása támadt.

- Ne törődj vele -r-t- szólt közbe az öreg és WilfI':€d karjára tette kezét,
amely olyan volt, mint egy hatalmas állat maricsa.

Wilfred meg se mozdult.
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- Kérdezgetní is szekott .a barát ? - érdeklődött, erőt véve magán.
- Kérdezgetní ? Azt soha. Csak egy kicsit kellemetlen az öreg és

ugyancsak a füled mögé néz, Az mindegy neki, hogy katolikus, protes
táns, vagy zsidó vagy-e. Csak az a fontos, hogy látni lehessen, hogy va
lódi vagy.

Wilfred már majdnem megkérdezte: "mi az, hogy valódi ?", de visz
szanyelte a szót, Nyilvánvaló, hogy nem volt oly.an, mint az igazi szegé
nyek. Hevesen dobogott a szíve, Ha el akarja kezdeni vagvona szétosztá
sát, akkor most itt az alkalmas pillanat. Talán okosabb lett volna, ha le
hajt előbb néhány pohár whiskyt, hogy megjőjjön a bátorsága, és jobban
eltalálja a hangot, amelyen egy a világról lemondó fiatalember beszél.

A sor lassan haladt előre. "Képtelen vagyok rá" - gondolta. Holnap
majd másféle ruhában jövök el. De ma este nem tudom megtenni, ezek
az emberek egytől-egyig megvetnek. mert azt hiszik, hogy gazdag va
gyok." "Mert tudják, hogy gazdag vagyok", helyesbített benne a hang.

Néhány pillanatig tétovázott. Aztán egy kis ezüstpénzt húzott elő a
zsebéből és odanyomta az öregember kezébe, aki megszóIította őt. AE
meglepett pillantással mérte végig.

- Köszönöm, hercegem - mondta aztán.
- Minden este itt van? - kérdezte Wilfred.
- Mínden este.
- :És hol lakik ?
Ez a kérdés általános kacajt váltott ki, arnire hirtelen érdeklődőre

feszült arccal, többen visszafordultak.
- A Waldorf Astoriában érdeklődhetszutánam s ha ott nem találnál,

nézz el a Saint Regishez.
Wilfred szó nélkül otthagyta .a sorbanállókat .és az utcán átvágva

gyors léptekkel távolodott el tőlük. Most aztán igazán nevetségessé tette
magát, mert nem tudott a szegények nyelvén beszélni.

Néhány lépés után elérte azt a sötétebb utcát, amely felé menekült.
Itt legalább már nem láthatják. Visszahajtotta kabátja hajtókáját, seb
tében megfésülte szétzilált haját és újra föltette a kalapját. A kísérlet
tehát megtörtént. Az volt a szándéka, hogy a bankból fölvett összeget éi
szegények közt osztja szét, Valójában azonban csak tíz oentet adott a
rossz szagú aggastyánnak. tíz centet, ami osak egy tízezred része volta
nála lévő összegnek. l!ls éppen csak egy autóbusz jegyre 'elegendő. Dehát
míért is kell ettől la pénztől megszabadulnia. A válasz egyszerű volt:
hogy az isteni igazságszolgáltatást lefegyverezze, Osak az maradt kétsé
ges, hogy Phoebet viszontláthatja-e még azután is, hogvaz eget így el
csitította. De erre is egyszerű volt a felelet: Nem. "Ostoba vagyok". gon
dolta. ",Egyik vagy másik pillanatban mindenki ostoba. Nem tudom meg
oldani a problémát, legalább is ezt nem. :És gyűlölöma problémákat. Bol
dog szeretnék lenni."

Gáti György fordítása

Elbeszélésünk Írója, Julien Green, a mai francia irodalom kiemelkedő

alakja. 1900-ban született Párdzsban amerikai szülőktől és eredetileg protestáns
nak keresztelték. Több vallási válság után (miközben egy ideig a buddhizmus
hoz is vonzódott), 1939-ben katolrkus hitre tért.

Legújabb regényének, a Chaque Homme dans sa Nuit-nek' hőse Wilfred
Ingrarn, egy huszonnégyéves fiatalember, aki bűneinek és kicsapongásainak
rabja, de ugyanakkor hevesen vágyódik Isten után. Az általunk itt közölt rész
let néhány pillanattal WilfredlUllála előtt játszódik le. Egy elmeháborodott
öli meg a fiatalembert, akinek a halál végre meghozza a békességet.
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